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Voorwoord van de voorzitter 

 

Beste damvrienden, 

 

Het is december 2021 als dit clubblad Het Honderdveld verschijnt. Net als vorig seizoen ligt 

het dammen stil bij PDC Putten vanwege de Covid-19 pandemie. We waren begonnen aan 

het nieuwe seizoen maar binnen twee maanden lagen de competities alweer stil. 

 

Dit clubblad is niet zo uitgebreid als voorheen. Dat houdt sterk verband met het beperkte 

aantal activiteiten dat heeft plaatsgevonden. Desondanks leek het mij goed om een 

clubblad Het Honderdveld te maken.  

 

Van het damspel valt onverminderd te genieten! Hopelijk valt dit clubblad in de smaak met 

een variatie van artikelen, fragmenten en studies. Weet je aangemoedigd om het dambord 

maar weer eens tevoorschijn te halen. Van Van de Veen ook dit keer een bijdrage in de vorm 

van een aflevering ‘in beeld gebracht’ waarbij Cousijnsen in de schijnwerpers staat.  

 

Voorlopig ligt het dammen bij PDC Putten stil. Wat niet stilstaat is de tijd: we naderen de 

Kerst en vervolgens de wisseling der jaren. Ik sluit af met de wensen voor een gezegende 

Kerst en een goede jaarwisseling. En tot ziens in het nieuwe jaar 2022! 

 

 

Vriendelijke groet, 

Alderliesten 
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Nieuwsberichten PDC Putten  

 

 

 

PDC Putten hard onderuit tegen DES Lunteren 

6 november 2021 | geschreven door Alderliesten | 206 woorden 

 

LUNTEREN - In de derde ronde van de Gelderse clubcompetitie is PDC Putten hard 

onderuitgegaan tegen damclub DES Lunteren. In clubhuis De Schuifeldam van DES 

Lunteren eindigde de wedstrijd in 9-3 waarbij geen van de Puttenaren tot winst kwam. 

 

 

In clubhuis De Schuifeldam van DES Lunteren ging PDC Putten hard onderuit 
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Averij  

Het zag er al snel niet goed uit toen op de onderste twee borden de Puttenaren Visser en 

Van de Wal averij opliepen. Beiden verloren hun partij waarmee DES Lunteren op een 4-0 

voorsprong kwam.  

 

Remise  

Teamleider Timmer kwam tot remise tegen Stunnenberg - Van de Kraats. Kieft bleef knap 

staande tegen Bos en bereikte ook remise. Nijkerker Van De Veen slaagde er niet in om Top 

het moeilijk te maken en kwam ook tot een puntendeling. Arissen hield het niet droog en 

verloor van Bommel die daarmee de overwinning van DES Lunteren op 9-3 bracht.  

 

 

PDC Putten wint van DEZ Culemborg 

20 oktober 2021 | geschreven door Alderliesten | 206 woorden 

 

PUTTEN - In de tweede ronde van de clubcompetitie heeft PDC Putten opnieuw 

gewonnen. In eigen huis waren de dammers duidelijk sterker dan DEZ Culemborg [9-3]. 

Net als in de eerste ronde toen PDC Putten won van het tweede team van DCH Harderwijk, 

hoefde niemand van PDC Putten een individuele nederlaag te incasseren.  

 

Fraai positiespel  

Van de Wall opende de score door De Vries te verslaan. Teamleider Timmer speelde een 

sterke partij tegen De Jong, oud-voorzitter van de landelijke dambond. Met fraai 

positiespel besliste hij de partij in zijn voordeel. Ook Visser kwam tot winst tegen de lager 

ingeschaalde De Jager. Nijkerker Van de Veen zat ongelooflijk dicht bij winst maar zag 

Riesthuis in het eindspel toch nog ontsnappen en moest genoegen nemen met remise.  
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PDC Putten wint met ruime cijfers van DEZ Culemborg 

 

Eerste plaats  

Arissen kwam aan het eerste bord tot remise tegen Ruesink en eenzelfde resultaat 

behaalde Kieft tegen Kers. Na twee wedstrijden staat PDC Putten op de eerste plaats. De 

volgende wedstrijd is de uitwedstrijd tegen DES Lunteren op vrijdagavond 5 november. 

 

 

PDC Putten verslaat DCH 2 Harderwijk met grote cijfers 

8 oktober 2021 | geschreven door Alderliesten | 206 woorden 

 

HARDERWIJK - In de eerste ronde van de clubcompetitie heeft het zestal van PDC Putten 

meteen de toon gezet: in Harderwijk won PDC met maar liefst 10-2 van het tweede team 

van DCH Harderwijk.  
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Clubcompetitie  

Nadat vorig seizoen de Gelderse clubcompetitie niet van start is gegaan, wordt er nu weer 

in clubcompetitie gespeeld. PDC Putten komt uit in de eerste klasse net als DCH 2 

Harderwijk, DCE Ederveen, KRS Ede, DES Lunteren, DVV Voorthuizen, BDSV Barneveld, DEZ 

Culemborg en BDV Brummen.  

 

Winnende damcombinatie  

De wedstrijd tegen DCH 2 Harderwijk werd nooit echt spannend. Van de Wall opende de 

score door Foppen te verslaan [0-2]. Vervolgens was het teamleider Timmer die won van 

Verloop [0-4]. Van de Werfhorst kreeg in het middenspel een goede flankaanval op het 

bord tegen Steensma en hield de leiding. Even later besliste hij de partij met een winnende 

damcombinatie [0-6].  

 

Vierde overwinning  

Alsof het nog niet genoeg was volgde zelfs nog een vierde overwinning: Koops versloeg 

De Vries en besliste daarmee de wedstrijd [0-8]. Arissen en Foppen kwamen vervolgens 

aan het eerste bord tot remise [1-9] en ook Kieft en Smit deelden de punten [2-10]. De 

volgende wedstrijd is op dinsdagavond 19 oktober. Dan speelt PDC Putten de 

thuiswedstrijd tegen DEZ Culemborg. 

 

 

Nieuwe seizoen van start bij PDC Putten 

8 september 2021 | geschreven door Alderliesten | 211 woorden 

 

PUTTEN - Met een korte vergadering en vervolgens de eerste ronde van de onderlinge 

competitie is damclub PDC Putten begonnen aan het nieuwe seizoen.  
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Versoepelingen  

Sinds de uitbraak van de Covid-19 pandemie in maart 2020 is het dammen stilgelegd bij PDC 

Putten. Na de verdere versoepelingen is er weer ruimte om te dammen op het 

sportcomplex van voetbalclub SDC Putten.  

 

Onderlinge competitie  

Bij de eerste ronde van de onderlinge competitie werden vier partijen gespeeld. Arissen 

deed meteen goede zaken door oud-clubkampioen Van de Veen uit Nijkerk te verslaan. 

Hoewel Van de Veen een centrumstand had kampte hij met een aantal zwakke plekken in 

zijn stelling waar Arissen handig mee omging. Van de Werfhorst kwam goed uit de opening 

tegen Kieft en kwam positioneel beter te staan. Het kostte Kieft materiaal en daar kwam 

hij niet meer bovenop. Tegen het eindspel was Kieft uitgespeeld.  

 

De partij tussen Van de Wall en Nap eindigde in remise. Na een damcombinatie voor Nap 

leek hij op winst af te stevenen maar Van de Wall kwam sterk terug en schoof de partij in 

het eindspel naar remise. Dat de partij tussen Oost en Visser ook in remise eindigde was 

lange tijd niet de verwachting. Visser combineerde fraai naar dam maar liet Oost 

vervolgens toch nog ontsnappen. 
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Partijfragmenten 

 

 

Arissen - Oost, interne competitie PDC Putten, 28 september 2021 

Arissen spelend met wit staat erg goed, maar na 1. … 

23-28 raakte Arissen het spoor bijster: 2. 38-32? 6-11 3. 

32x23 18x20 4. 27x9 14x3 en remise gegeven. In plaats 

van 2. 38-32? wint 2. 26-21! en zwart heeft geen verweer 

tegen 38-33 en 31-26.  

 

 

 

 

 

Van de Werfhorst - Steensma [DCH Harderwijk], competitie Gelderland, 7 oktober 2021 

Met wit heeft Van de Werfhorst een goede positie. Hij 

bezet sterk de centrumvelden 27 en 28. Even hiervoor 

heeft Van de Werfhorst naar veld 20 geruild. Voor 

Steensma spelend met zwart zijn de mogelijkheden 

beperkt. 1. 1… 13-19?! Natuurlijk niet! 2. 37-31! en 

Steensma gaf al op. Terecht natuurlijk vanwege 2. … 

26x37 3. 47-42 37x48 4. 39-34 48x30 5. 35x2. 
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Bommel [DES Lunteren] - Arissen, clubcompetitie Gelderland, 5 november 2021 

Arissen spelend met zwart is platgespeeld en probeert 

nog wat met 1. … 2-7!? De opties liggen voor wit voor 

het oprapen. Meteen de dam met 2. 33-28 wint niet. 

Bommel met wit vervolgde met 2. 24-20 25x14 3. 33-28 

22x35 4. 31x2 en dat schiep voldoende verwarring: 4. … 

18-22? 5. 2x24 10-15 6. 24-13 12-18 7. 23x12 22-28 8. 38-32 

en zwart verloor. Met 4. … 13-19 5. 2x24 10-15 in plaats 

van 4. … 18-22 had Arissen zich nog kunnen redden. 

Overigens was voor wit 2. 23-19 in plaats van 2. 24-20 veel sterker en winnend geweest.  

 

 

Van de Veen - Zdoroviak [EDC Enschede], nationale competitie, 6 november 2021 

Na het toch best logische 1. … 14-20?? slaat Van de Veen 

winnend toe: 2. 27-22! 18x29 3. 28-22 17x28 4. 37-31 

26x37 5. 41x3 en opgegeven. Overigens is het allemaal 

nog niet duidelijk hoe het ervoor staat als niet 1. 1… 14-

20 zou zijn gevolgd. Zwart kan bijvoorbeeld ruilen met 

1. … 18-22 2. 27x18 13x22.  

 

Duidelijk is dat de witte vleugel aan de rechterkant 

ernstig verzwakt is. Er staat welgeteld een schijf! Als zwart erin zou slagen om het witte 

centrum te omklemmen en vervolgens spel ‘over links’ krijgt, dan wordt het spannend. Wit 

is gebaat bij een gesloten stelling. Er kan bijvoorbeeld volgen: 1. … 18-22 2. 27x18 13x22 3. 

37-31 26x37 4. 42x31 16-21 5. 41-36 21-26. Wit heeft dan weliswaar een schijf aan de 

rechterkant, maar met die schijf op veld 25 gaat zwart er daar niet zomaar doorheen. Het 

zou de strijd om het centrum kunnen zijn geworden. Maar daartoe hoefde Van de Veen 

zich niet in te spannen die met de genoemde slagzet de partij weldra besliste.  

 

 

Timmer - Van Woerkom [Damclub Den Haag], nationale competitie, 13 november 2021 
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Timmer, uitkomend voor DES Lunteren, speelde in de 

nationale competitie tegen Van Woerkom van 

Damclub Den Haag. In het middenspel leek Van 

Woerkom het betere van het spel te hebben. Maar 

vanwege een verrassende combinatieve mogelijkheid 

ziet het er anders uit. In de stand die in het diagram is 

weergegeven is als laatste 1. … 10-14?! gespeeld. Nu 

kan Timmer -die dit overigens in de partij verzuimde- 

winnend toeslaan met 2. 47-41 36x47 3. 22-17! 47x11 4. 6x10. In plaats van 1. … 10-14 was 1. 

… 12-18 aangewezen. Na de terugruil met 38-33 kan wit vervolgens 22-17 aan de orde 

stellen.  

 

 

Huijbreghts [PWG s-Gravenpolder] - Timmer, nationale competitie, 27 november 2021 

In de wedstrijd tussen DES Lunteren - PWG ’s-

Gravenpolder deed zich voor Timmer een uitgelegen 

kans voor. In het late middenspel is het spannend. Na 

1. … 3-9 2. 42-37 18-22 3. 27x18 13x22 4. 37-31 21-26 5. 28-

23 werd echter remise overeengekomen. Timmer had 

de partij fraai uit kunnen schuiven: 1. … 3-8 2. 42-37 8-

12 3. 37-31 21-26 en wit heeft geen goede zet meer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Driehoeken in het damspel 
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Geschreven door Van de Veen | 821 woorden 

 

 

U kent allemaal de traditionele driehoek. Waarschijnlijk kent u diverse soorten driehoeken. 

Als u erop gaat letten, dan zult u merken dat er in uw leven veel driehoeken of 

driehoeksvormen voorkomen. Ook op het dambord en in ons damspel hebben we te 

maken met driehoeken. Het begon met een geintje over de zogenaamde 

“dramadriehoeken” maar de theorie van de driehoeken heeft wat meer gestalte gekregen. 

In deze eerste aflevering over driehoeken in het damspel wil ik u de diverse soorten 

driehoeken in het damspel introduceren en wat voorbeelden laten zien van 

dramadriehoeken aan de hand van wat fragmenten. 

 

Allereerst een indeling en overzicht. Hierbij onderscheid ik twee hoofdsoorten driehoeken 

namelijk powerdriehoeken en dramadriehoeken. 

 

Powerdriehoeken 

Powerdriehoeken zijn sterke posities van drie of meerdere schijven in een 

driehoeksformatie. Ze zijn verdedigend of aanvallend opbouwend en sterk en bieden ook 

goede mogelijkheden voor combinatie. Binnen de powerdriehoeken zijn er de volgende 

driehoeksformates: 

 

Het klaverblad  De Olympische formatie Een vork 

   

 

Het Tzjizov kanon  De piramide van Drenth De haaietand van Van de Veen 
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Dramadriehoeken 

Dramadriehoeken zijn nutteloze, krachteloze driehoeksformaties. Ze zijn eigenlijk een blok 

aan je been en breken je vaak op. Meestal zijn het volstrekt zinloze rijtjes van twee op een 

ongelukkige plaats. De kunst is er gebruik van te maken als je tegenstander een 

dramadriehoek heeft of als je zelf een dramadriehoek hebt om deze zo gunstig mogelijk 

weg te krijgen of op te lossen. Vaak valt dat niet mee.  Dat is pas echt een drama. 

 

Voorbeelden van dramadriehoeken. 

 

De halve Nelson  Slappe hap   Kansloosje 

   

Onvoltooid drama  Nutteloze hoek  Blok aan je been 

   

 

Een dramadriehoek in De Schuifeldam van DES Lunteren 
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De Schuifeldam, het clubhuis van DES Lunteren, ligt in het hartje van Nederland. Ergens is 

wel een driehoek te tekenen. Voetbal-Schuifeldam-parkeerplaats? Of, bij het 

snertdamtoernooi: dammen-veteranen-erwtensoep. Driehoeken genoeg maar geen 

dramadriehoeken. De Schuifeldam is een plaats van het positieve alternatief. Is getekend. 

 

Van de Veen, de jongste veteraan te midden van de groep van ongeveer dertig veteranen 

dammers, speelde vijf partijen in de eerste groep. Hij won er maar liefst vier en stond alleen 

remise toe tegen Van Hierden. De partij tegen Evers sprong eruit. De dramadriehoek. 

 

Riskante partijopzet 

Evers, spelend met wit, kiest voor een riskante 

partijopzet en stapt ongemerkt (?) de dramadriehoek 

binnen. Zie diagram. 18. 29-24?? Hoewel de ruil in lijn is 

met de partijopzet, is deze ruil veel te riskant. De 

zwarte schijven op veld 9 en 3 staan klaar om de witte 

voorpost aan te vallen. 18. … 19×30 19. 35×24 9-14! 

20. 45-40 3-9 21. 40-34? 14-19!! 22. 34-30 25×34 23. 39×30 

28×39 24. 43×34. Een interessante opstelling. Eerst iets 

over de dramadriehoek. 

 

Transactionele analyse 

De dramadriehoek is een bekend model van de TA, de transactionele analyse. Dit komt wat 

verwarrend over daar binnen de damsport ‘TA’ staat voor technische analyse. De 

overeenkomst zit ‘m in de analyse, dat helpt altijd. We zouden de transactionele analyse 

de tegenhanger van de technische analyse kunnen noemen. Kort en goed: de 

transactionele analyse is een praktische theorie over gedrag en communicatie. Het model 

is bruikbaar als je jezelf beter wilt begrijpen en effectiever wilt omgaan en communiceren 

met anderen. 

 

Dramadriehoek 
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De dramadriehoek is een driehoek met drie rollen: de aanklager, de redder en het 

slachtoffer. En dan heb je ook nog omstanders. Heb je een moeizame relatie met iemand 

of is er een conflict, dan kan het maar zo zijn dat je in de dramadriehoek zit. De redder biedt 

graag hulp - gevraagd en ongevraagd, de aanklager verbergt zijn eigen zwakte en wijst 

anderen op hun zwaktes en het slachtoffer betrekt het op zichzelf. En de omstanders, die 

ogenschijnlijk niet meedoen? Die wanen zich veilig buiten schot te blijven maar kunnen 

ondertussen behoorlijk vervelend zijn. En, afsluitend, het gecompliceerde van de 

dramadriehoek is dat de rollen inwisselbaar zijn en dat mensen in een conflict verschillende 

rollen en posities kunnen innemen. Wie in de driehoek zit, maakt onderdeel uit van het 

drama. 

 

‘Bermuda Driehoek’ 

Terug naar de partij. Zie het diagram. We herkennen de 

dramadriehoek: de witte schijven op veld 24, 30 en 34 

vormen een driehoek. Het is een dramadriehoek. Er is 

geen hogere wiskunde voor nodig om de driehoek, de 

dramadriehoek, te herkennen. 24. … 9-14!! De 

witspeler zit diep in de dramadriehoek. Het klinkt een 

beetje overdreven en bij analyse valt het allemaal nog 

wel iets mee. Het vervolg toont aan de Evers het spoor 

totaal bijster raakt.  25. 41-37 18-23 26. 48-43 12-18 [14-20 oogt riskant maar had Van de Veen 

al winst gebracht] 27. 46-41 14-20! Het drama is compleet. Wit is slachtoffer in de 

dramadriehoek. 28. 15-10?! Het lijkt wat maar vormt geen enkel verweer. 28. … 20×40 29. 

10-5 4-10! Natuurlijk, de dam verdwijnt van het bord en zwart staat twee volle schijven 

voor. 30. 5×14 19×10 31. 30-24? Dit doet denken aan een andere driehoek: de ‘Bermuda 

Driehoek’. 31. … 23-29! 32. 24×33 22-27 33. 31×22 17×48 en ieder verder spoor ontbreekt. 
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In beeld gebracht: Cousijnsen 

Geschreven door Van de Veen | 1179 woorden 

 

“Komt helemaal goed” 

 

In de afgelopen afleveringen van in beeld gebracht hebben we inmiddels een aantal 

interessante PDC-ers de revue laten passeren zoals Jan Oost, Henk Timmer, Henry Kieft, 

Jaap van de Werfhorst en Herman Arissen. In deze aflevering staat Herman Cousijnsen 

(hierna te noemen “Herman”) centraal. 

 

 

Herman Cousijnsen 

Leeftijd    79 

KNDB-rating per 1-7-2021 893  

Hoogste rating ooit  1046 

All time gemiddelde rating 905 

 

Ik heb hem een aantal keren gebeld om hem te interviewen voor deze rubriek in Het 

Honderdveld. Zijn reacties zeggen veel over de bescheiden en rustige Herman. Hij 

reageerde met “Mwaaah van mij hoeft het niet zo.” En “deze week lukt het niet want ik 

ben erg druk met een klus” en “het komt helemaal goed”. Uiteindelijk heb ik hem in 
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overleg niet geïnterviewd om praktische redenen maar wel vond hij het prima dat hij in het 

Honderdveld zou komen. Omdat ik Herman dusdanig goed ken, heb ik gemeend een leuk 

stuk over hem te kunnen schrijven zonder hem te spreken.  

 

Herman ken ik al vanaf mijn tiende toen ik bij DW Paasbos in Nijkerk speelde en hij bij 

Damclub Veluwezoom. Ik ken hem dus al zo’n 45 jaar en diverse keren met hem gespeeld. 

Want zo zie ik het met hem want Herman is gewoon een heel aardige en ingetogen man. 

Er schuilt ook geen enkel kwaad in hem en je kunt ook nog met hem lachen. Het is altijd 

leuk om hem te zien en hij is voor mij een van de gezichten van PDC Putten.  

 

Ook ken ik Herman van de Albouw. Dit bedrijf heeft hij opgericht en bestaat nog steeds 

onder leiding van zijn oudste zoon. Albouw is het bedrijf met “Alles voor de bouw” en is 

sinds de jaren ‘60 gevestigd aan de Hooijweg. Bij mijn ouders heeft de Albouw ooit een 

mooie keuken geïnstalleerd. Herman is dus altijd een “bezig baasje” geweest en nog 

steeds. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik denk dat als Herman meer zou dammen en trainen en niet een bedrijf had gehad, hij een 

veel sterkere dammer zou zijn. Een deel van zijn talenten heeft hij in ieder geval 

overgegeven aan zijn Richard die een zeer goede dammer is en ook vaak clubkampioen van 
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PDC is geweest. Zelf heeft Herman ook diverse prijzen gewonnen maar daar zul je hem niet 

over horen spreken want daar is hij veel te bescheiden voor. En dat siert hem! 

 

Herman is net als Richard een goede dammer. Hij damt eigenlijk zoals hij overkomt buiten 

het dambord om: rustig, sterk, stabiel, bescheiden, geen gekke dingen. Dat zie je in zijn stijl 

van dammen terug. Herman damt al lang en is dus zeer ervaren. Nog steeds win je niet 

gemakkelijk van hem. Hij heeft veel gedaan voor de verenigingen waar hij speelde. Leuk 

om te weten dat het sneldammen dat we nog steeds een aantal keren per jaar doen bij PDC 

genoemd is naar hem.  De zogenaamde Cousijnsen bokaal.  Toen er nog de jaarlijkse en 

goed bezochte simultaans door grootmeesters als Sijbrands en Van der Wal plaatsvonden 

was Herman ook meestal van de partij. 

 

 

 

In deze aflevering hebben we leuke en sprekende fragmenten opgenomen en bovendien 

een heel bijzonder moment uit een Honderdveld van 1987. In deze vader-zoon confrontatie 

op de honderd velden haalt Herman een combinatie uit tegen zoon Richard. Ik denk 

bijzonder omdat ik verwacht dat Richard zekere de laatste jaren meer won dan verloor van 

zijn vader.   
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In deze stand speelt Herman met wit en Richard met zwart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herman doet eigenlijk altijd mee met de onderlinge en ook met de teamwedstrijden.  De 

laatste jaren weliswaar wat minder. Ik hoop dat ik dit seizoen weer een keer met hem mag 

spelen. Hierna volgen andere fragmenten met Herman in de hoofdrol. 
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Datema - Cousijnsen, competitie PDC Putten, 12 april 1991 

Uit: Clubblad Het Honderdveld mei 1991. “Herman 

speelde (9-14), een prachtige lokzet. Ik wist dat er iets 

in moest zitten, maar ja, wat? Ik speelde toch maar 29-

23. Ik weet niet of het kan, ik zie het niet, mompelde ik. 

Hierop ging het verder: (20x29) 23x21 en dan de 

plakker (11-17)!! En het is uit. 

 

 

 

 

Cousijnsen - Van der Velde, competitie PDC Putten, 11 november 2016 

Positiespel van Cousijnsen om van te smullen: 1. 37-

32 17-21 2. 33-29 24x33 3. 38x29 3-8 4. 35-30 18-22 5. 

27x18 23x12 6. 29-24 8-13 7. 24-20 21-27 8. 32x21 16x27 9. 

41-36 12-18 10. 20-15 9-14 11. 30-25 19-24 12. 25-20 14x25 13. 

15-10 18-23 14. 10-5 13-19 15. 49-44 24-29 16. 44-40 29-33 

17. 40-35 26-31 18. 5-10 25-30 19. 35x13 23-29 20. 34x23 33-

39 21. 13-9 39-44 22. 9-4 en opgegeven! 

 

 

 

Cousijnsen - Timmer, competitie PDC Putten, 17 oktober 2017 

Cousijnsen lijkt zijn zaakjes niet op orde te hebben. Met 

een schijf op veld 18 kan zwart naar dam combineren. 

1. … 12-18?! En wat blijkt?! Cousijnsen heeft zijn zaakjes 

wel degelijk op orde. Zowel 1. ... 12/13-18 waren 

natuurlijk niet mogelijk vanwege de damcombinatie 

voor Cousijnsen: 2. 24-19! 13x24 3. 37-31 26x28 en 

Timmer hield het terecht al voor gezien.  

Cousijnsen - Oost, competitie PDC Putten, 3 april 2018 
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Het herkennen van fouten [en ervan leren] is een 

kunst. Oost vergreep zich in de stelling en speelde 1. ... 

14-19? en hij baalde er meteen van. Cousijnsen 

vervolgde sterk met 2. 25-20 15x24 3. 29x20 en won 

later de partij.  

 

 

 

 

 

Arissen - Cousijnsen, Competitie PDC Putten, 29 januari 2019 

Na 1. ... 18-23 lijkt wit de winst te forceren met 2. 34-30! 

25x34 3. 39x30. Zwart dient zich te verweren tegen de 

dreiging met 30-24. Dat kan niet met 3. ... 14-20 

aangezien dan alsnog 30-24 volgt. Dus: 3. ... 23-29 4. 

33x24 14-20 5. 43- 39 20x29 6. 44-40. Is het wat? Zwart 

zet wit met beide benen op de grond: 6. ... 3-9! 

Plotseling heeft zwart een hardnekkige dubbele 

dreiging in de stelling gevlochten [zowel 16-21 en 8-12 

als 29-34 en 19-23 dreigen]. Na 7. 28-22 volgt evenwel 7. ... 29-34 8. 40x29 19-23 9. 29x18 11-

17 10. 22x11 13x44 en zwart heeft een kansrijk eindspel. En hetzelfde volgt na 7. 27-22 en 

zwart komt er beter uit. Na 7. 39-34 volgt even nuchter als eenvoudig de plakker met 7. ... 

26-31 met remise. In de partij volgde 7. 27-21 16x27 8. 32x21 26x17 9. 39-34 17-22 [29-33 is 

wellicht iets logischer voor zwart] 10. 34x12 22x31 11. 30-24 met remise. In plaats van 6. 44-

40 was 6. 39- 33 beter, zo gaf Herman Arissen aan. Na 6. ... 19-24 7. 30x19 13x24 8. 35-30 

24x35 9. 33x24 heeft wit een goede stand. Na 6. ... 3-9 7. 33x24 15-20 7. 24x15 16-21 8. 27x7 

8-12 9. 7x18 13x31 10. 32-27 31x22 11. 15-10 heeft wit een gewonnen eindspel. Ook na na 6. ... 

3-9 7. 33x24 16-21 8. 27x7 8-12 9. 7x18 13x31 10. 24x4 heeft wit een goede positie maar een 

winnend eindspel is het nog niet. Na 10. ... 31-36 kan 11. 30-24 36-41 12. 4-36 41-47 13. 24-19 

15-20 volgen waarna wit rekening dient te houden met 20-25 en 47-15 enzovoorts. 
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Mentale tips 

Geschreven door Van de Veen | 516 woorden 

 

 

Stichting Hersenfitness biedt onder andere mentale trainingen voor 

dammers aan. Een deel van de trainingsstof vormen 100 mentale tips. In 

2022 komt het boek “Mentaal Centraal” uit door mij is geschreven over 

mentaliteit en mentale aspecten inclusief mentale tips. Ik hoop dat u er 

wat aan heeft.  De meeste tips zijn persoonlijk afkomstig van grootmeesters als Harm 

Wiersma, Ton Sijbrands, Jean Marc Ndjofang, Gary Kasparov en Magnus Carlsen. 

 

Zetcontrole. Voordat u zet, controleer consequent op zetjes aan beide kanten maar ook 

positioneel. 

Gevaren: kijk goed waar de gevaren zitten bij uw eigen stand en bij uw tegenstander.  

Constructief spelen: speel in de stijl van het systeem en doe zetten die opbouwend zijn. 

Normal moves: speel geen “gekke” zetten en doe normaal. Rustig aan. Bewust en 

bezonnen spelen. 

Taxeer en bekijk. Bekijk uw stand regelmatig. Ga soms vanachter uw tegenstander uw 

stand bekijken. 

Op uw handen zitten. Zet niet te snel of impulsief. Blijf rustig en neem de tijd om goed te 

rekenen. 

Ga door. Geef niet te snel op. Blijf rustig en goed kijkend rekenen om bij schijnbaar winst, 

verlies of remise. 

Centrum, controle en ontwikkel. Houdt deze basisregels goed in de gaten. 

Training. Train u zelf en volg zo regelmatig persoonlijk en groepstraining. Kies een coach. 

Herhaal en ga door. 

Spelen. Speel, speel, speel. Alle experts zeggen dat. Speel zo veel mogelijk tegen sterke 

spelers. 

Leer van verliezen. Leer verliezen en leer ervan. Analyseer nauwkeurig en doorgrond. Wat 

kon beter? 
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Geloof. Geef niet op en word niet moedeloos. Geloof in uzelf. Door vol te houden komt u 

er wel. 

U wint of u leert. Besef dat constant. Verliezen is een middel om beter te worden. 

Uw leefstijl. Uw voeding, uw slapen, Buiten bewegen. Balans. Rust in uw denken en doen. 

Zeer belangrijk! 

Voorbereiding. Voorbereiding is het halve werk. Bekijk uw tegenstander en ga op tijd naar 

bed. 

Kennis is macht. Ken positiespel en de systemen. Ken de combinaties. Daar kunt u prima 

op trainen. 

Groeimindset.  Geen excuses van “ik kan het niet” of het “lukt mij niet”. Wees een vechter. 

Rust. Pak uw rust. Slaap goed en voldoende. Wees ook rustig voor en tijdens de partij. 

Move like a snake. Houd zo veel mogelijk opties open. Laat niet zien wat uw plan is. Blijf 

rustig maar sla toe. 

Gedegen. Bouw gedegen op naar stabiele posities. Maak het niet spannend het wordt 

vanzelf spannend. 

Concentreer en reken nauwkeurig. Dammen is met name rekenen. Nauwkeurigheid is een 

kunst. 

Niet in tijdnood. Verdeel uw tijd goed en win tijd in de opening. 

Analyseer. Analyseer eerst grondig al uw partijen met de hand. Daarna met de computer. 

Tempi. Pak terreinwinst. Besef ook dat aanvallen met name zin heeft als u doorbreekt en 

controle heeft. 

Denkmomenten. Besef dat er denkmomenten en aanschuifmomenten zijn. Herken ze en 

neem de tijd. 

Doelen. Doelen stellen beïnvloed uw prestaties.  Stel SMART doelen. Meet voortgang en 

vier successen. 

Eerst taxeren daarna calculeren. Beoordeel iedere stand en maak bewuste keuzes. Speel 

planmatig. 

 

Besef dat uw mentaliteit de doorslag geeft voor uw succes! Vasthoudendheid en discipline 

in voorbereiding en manier van spelen zijn nodig. Succes is geen toeval. 
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